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 فمسطيندولة 

 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 يةلجنة العطاءات المركز 
 5102/  52  عطاء رقم

الخاصة بمجمع  ممفاتالاثاث و األنقل اء ــرح عطــزية عن طــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وواثائق العطاءالمحاكم / اليرموك 

العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة /  فــي اــذا الــرايبين فــي المشــاركةذات االختصــاص واألفــراد فعمــا الشــركات 
 األرضــيالطــابق  مقابــل مجمــع الــوزارات ســابقًا / بجــوار محطــة فــارس لمبتــرول لمــوازم العامةـــ اإلدارة العامـة 

خــ ل أوتــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــا كراســة المواصــفات وواثــائق العطــاء مقابــل دفــع مبمــ  
 .ارة الماليةخزينة وز إلا يير مستردة تورد  شيكل( 100)

/ وزارة العامة الموازم دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات ب
 وتفتح 26/05/2018الموافق  الخميسيوم  صباحمن  الحادية عشراو الساعة  زةـالمالية في ي

 الزمان والمكان .نفس المظاريف بحضور مماثمي المناتصين في 
 

 المركزية لجنة العطاءات
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن في الصحف .1
أو  أو بنــك االنتــاج كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني اإلســ مييجــإ إرفــاق  .2

ســــاري  $1000بمبمـــ   مـــن بنــــك البريـــد التـــابع لـــوزارة االتصــــاالت وتكنولوجيـــا المعمومـــات ســـند دفـــع
 من آخر موعد لتقديم العروض.شهور اث ث المفعول لمدة 

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائإ. بالشيكلتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات يير ممزمة بقبول أتل األسعار. .4
 .اإلدارة العامة لموازم يير مسئولة عن أي مبم  نقدي يرفق مع العطاء.5
 2824368 -2826990لممراجعة واالستفسار ااتف رتم :  .6
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 لشروط العامة ا
 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والواثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ  .1
اذج الواثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوتع كافة واثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض 

 مل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق واالستكمال بصورة صحيحة.كاممة عما أن يتح

وأجـــور التحـــزيم  كافـــة الرســـوم و الضـــرائإعمـــا أن يشـــمل الســـعر  بالشـــيكلتكتـــإ أســـعار العطـــاء  .2
 والتغميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

أو التعـديل  أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو يعد المناتص عرضـه مطبوعـاً  .3
أو الشــطإ أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن اــذا القبيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازيين 

ويعــاد كتابــة الصــواإ بــالحبر األزرق أو األســود ويوتــع بجانبــه مــن تبــل مــن أجــرى  ربــالحبر األحمــ
 التصويإ.

قًا به الواثائق المطموبة مع تـأمين دخـول العطـاء فـي مغمـف مغمـق ب حكـام يقدم المناتص عرضه مرف .4
 2018/ 25 رتـــم نقـــل األاثـــاث والممفـــات الخاصـــة بمجمـــع المحـــاكم / اليرمـــوكاء ـــــعطويكتـــإ عميـــه 

وكـذلك اسـمه وعنوانـه بالكامـل ورتـم الهـاتف والفـاكس ورتـم صـندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه 
ـــ  اإلدارة العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة خطيــًا بــأي تغييــر أو المكاتبــات المتعمقــة بال عطـــاء وعميــه تبميـ

تعــديل فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــإ أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانهــا وبخــ ف ذلــك 
 يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.

 العامة ةاإلدار ص لهذا الغرض لدى يودع العرض من تبل المناتص في صندوق العطاءات المخص .5
في صـندوق العطـاءات تبـل آخـر موعـد  لموازم تبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع 

 لتقديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمقًا .

مـن  شـهريمتزم المناتص بأن يبقا العرض المقدم منه نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 
 

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المناتص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشـارك ألول مـرة ( الشـهادات والواثـائق المطموبـة منـه   .1

 واي عما النحو التالي:
 .صورة مصدتة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 لتجاري أو الصناعي لمشركة.السجل ا 

 .شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 
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يحــق لممنــاتص أن يضــيف أيــة واثــائق أو معمومــات يريــإ ب ضــافتها ويــرى أنهــا ضــرورية  لتوضــيح  .2
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صـــادر مـــن بنـــك البريـــد التـــابع لـــوزارة االتصـــاالت  معتمـــد ضـــه ســـند دفـــعيمتـــزم المنـــاتص أن يرفـــق بعر 
ـــ   وتكنولوجيـــا المعمومـــات وال ينظـــر فـــي أي عـــرض ييـــر معـــزز " كتـــأمين دخـــول "  دوالر 1000بمبم

بتأمين دخول العطاء ، عما أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلا مقدميها من المناتصين الـذي لـم 
وكـذلك لمـن أحيـل عمـيهم  من تاريخ آخر موعد لتقديم العـروض، أسبوعيندة بعد م يحال عميهم العطاء

 العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .5

يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مـن بنـودج بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه 
 15صادر من بنـك البريـد حسـإ األصـول خـ ل  معتمد سند دفع وذلك عما شكل دوالر 1000 بقيمة

يــوم مــن تـــاريخ تبميغــه بقــرار إحالـــة العطــاء عميــه مـــن تبــل اإلدارة العامــة لمـــوازم عمــا أن يكــون ســـاري 
من تاريخ آخر موعد لتقديم تأمين حسن التنفيذ ، ويعـاد تـأمين حسـن التنفيـذ  عام مي ديالمفعول لمدة 

ذ كافة االلتزامات المترتبة عميه بموجإ طمإ خطي تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة إلا المتعهد بعد تنفي
 شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(. إصدارالعامة لموازم باإلفراج عن التأمين )حيث يتم 

و  مــن تيمتــه كمــا 00004عنــد العقــد أو االتفــاق  بنســبة  تحصــيل رســوم طوابــع إيــرادات دمغــةيــتم .   3
عــن نفــس العقــد أو االتفــاق كرســوم طوابــع إيــرادات أيضــًا عنــد اإلحالــة أو  00004تحصــيل نســبة يــتم 

مـــن تيمـــة العقـــد أو االتفـــاق عمـــا أن  00008الترســـية عمـــا الجهـــة المنفـــذة ليصـــبح مجمـــوع المحصـــل 
 تخصم من فاتورة المورد عند السداد.

 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
شكل مدير عام الموازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقـوم اـذج المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور ي 

 -المناتصين أو مماثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
ة إاثبات عدد المظاريف في محضـر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـ - أ

عميـــه وعمـــا مظروفـــه رتمـــًا مسمســـً  عمـــا ايئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رتـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد 
 العطاءات الواردة.

اثبات عدداا.  - إ  ترتيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 
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تراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وتيمة التأمين االبتدائي المقدم من كـل منـاتص وذلـك بحضـور   - ت
 المناتصين أو مماثميهم.

توتيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عما العطاء ومظروفه وكل ورتة من أوراته ال - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -5
راسـة يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم المجنة الفنيـة التـي تقـوم بد

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد 
 -أخذ المعايير التالية في االعتبار:

 ال ينظر في أي عرض يير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

ت المــوازم المطموبــة تـدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحـدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواصــفا   - إ
عمــا جــدول يعــد لهــذج الغايــة، وتخضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاتص 

 بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاتص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــه عمــا الوفــاء بالتزامــات   - ت
ت التـــي يقـــدمها أو الخدمـــة التـــي يوفراـــا وتطـــع الغيـــار وورش العطـــاء وســـمعته التجاريـــة والتســـهي 

الصــيانة و كــذلك كونــه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاتص الــذي ال 
 تتوفر فيه كل أو بعض اذج المتطمبات.

 .تبدأ الدراسة بالعرض الذي تدم أرخص األسعار اثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة  - ث

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنيـة باإلحالـة عمـا مقـدم  - ج
أرخص األسعار و من حـق المجنـة الفنيـة أن توصـي بالترسـية عمـا أكاثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد 

 بالريم من اخت ف األسعار.

ار تنتقـــل الدراســـة إلـــا فـــي حالـــة عـــدم تـــوافر المتطمبـــات فـــي العـــرض الـــذي يتضـــمن أرخـــص األســـع - ح
العرض الذي يميه بالسعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن 

 تبين أسباإ استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناتص الذي يتضمن عرضـه  - خ
ميــزات إضــافية اثــم المقــدم لممنتجــات المحميــة، اثــم المنــاتص المقــيم بفمســطين بصــورة دائمــة، اثــم مــدة 

 التسميم األتل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 هد أو المورد :ـخامسا :ـ التزامات المتع
عمـــا المتعهـــد الـــذي أحيـــل عميـــه العطـــاء اســـتكمال إجـــراءات العقـــد الخـــاص بقـــرار اإلحالـــة وتوتيـــع  .1

 االتفاتية وما يمحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعهد بالتوريد خ ل اث اثون يومًا من تاريخ است مه ألمر التوريد. .2
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نـازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـا  ال يجوز لممتعهـد أن يت .3
 إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحــق لممنــاتص أو المــورد الرجــوع عمــا لجنــة العطــاءات بــأي خســارة أو ضــرر ناشــ  عــن تقــديم  .4
تحل العطاء عما عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم 

مقــدم أتــل األســعار أو إذا ألغــت لجنــة العطــاءات دعــوة العطــاء فــي أي وتــت أو أي مرحمــة دون ذكــر 
 األسباإ.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عميها والواردة في تـرار اإلحالـة وكـذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات سادسا

إذا تـأخر المتعهـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق :  فرض غرامـة ماليـة .1
%( مـن تيمـة المـوازم التـي تـأخر 1لمدير عام دائـرة المـوازم العامـة أن يفـرض يرامـة ماليـة ال تقـل عـن )

ن كل أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن تـوة تـاارة ، وفـي جميـع في توريداا ع
األحوال عما المتعهد تقـديم إشـعار خطـي وفـوري إلـا الجهـة المختصـة بـالظروف واألسـباإ التـي أدت 

 إلا التأخير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما ياثبت ذلك.
نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو تصر إذا  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

في ذلك أو تأخر يحق لمـدير عـام دائـرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بهـا المتعهـد 
بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر عما حساإ اذا المتعهد ونفقته مـع تحميمـه فـروق 

ات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بالــدائرة المســتفيدة أو األســعار والنفقــ
 دائرة الموازم العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وال يحق لممتعهد االعتراض عما ذلك.

: وانـــا يحـــق لمجنـــة اســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــل بالتزاماتـــه أو  لعـــاء العقـــد المبـــرم معـــه .3
عطـــاء اتخـــاذ اإلجـــراءات ال زمـــة بحـــق المتعهـــد بمـــا فـــي ذلـــك مصـــادرة تيمـــة العطـــاءات التـــي أحالـــت ال

التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسـإ مـع تيمـة المـوازم ييـر المـوردة ويعتبـر المبمـ  
 في اذج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

سـتحقة لهـا فـي ذمـة المنـاتص أو وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األمـوال الم .4
المورد من األموال المستحقة لذلك المناتص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو 

 من كفاالتهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أي خ ف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـه   - أ
 وض.وديًا بالتفا
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ــم يــتمكن الطرفــان خــ ل  - إ يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي خــ ف  30إذا ل
يتعمــق بالعقــد يحــق ألي مــن الطــرفين حــل الخــ ف بــالمجوء إلــا المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين 

 واألنظمة المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشأن.

  
 :ـشروط متفرقة :ثامنا

اســـتعمل المنـــاتص الغـــش أو الت عـــإ فـــي معاممتـــه أو اثبـــت عميـــه أنـــه شـــرع أو تـــام بنفســـه أو  اذإ .1
بواسطة ييرج بطريق مباشر أو يير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـا 
التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمحة يمغــي عقــدج فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــع عــدم اإلخــ ل بحــق 

المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة عمــا ذلــك فضــً  عــن شــطإ اســمه مــن بــين المناتصــين وال الــوزارة 
يســمح لــه بالــدخول فــي مناتصــات لمســمطة الوطنيــة الفمســطينية اــذا فضــً  عــن اتخــاذ اإلجــراءات 

 القضائية ضدج عند االتتضاء.
جـوء لمقضـاء وكـذلك إذا أفمس المناتص أو المورد يحق لمجنـة العطـاءات إلغـاء التعاتـد معـه دون الم .2

 مصادرة مبم  التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.
إذا تـوفا المنـاتص أو المـورد جـاز إلغــاء العقـد  المبـرم معـه أو مـا تبقــا منـه  بتوجيـه كتـاإ لموراثــة  .3

يفيــد بــذلك دون الحاجــة إلــا استصــدار حكــم تضــائي يقضــي بــذلك مــع رد مبمــ  التــأمين فــي اــذج 
 الحالة.
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 الشروط الخاصة
 

 .مجمع محاكم اليرموك إلا تصر العدل الواتع في منطقة الزاراءالنقل من  .1

 .والتغميف و التحميل و التنزيل و النقلأجرة العمال النقل يشمل  .2

 النقل يشمل فك وتركيإ األاثاث إذا احتاج األمر ذلك بناًء عما توصيات الجهة المستفيدة. .3

 م من تاريخ التبمي  بالترسية.أيا 7إتمام إجراءات النقل خ ل  .4

 كافة االضرار الناتجة عن عممية النقل يتحممها المورد. .5

يجإ االلتزام بالمواصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالمواصفات يجـإ توضـيحه فـي  .6
 عرض الشركة .

اليقل عمـر بحيث  مهمة النقل والتحميل والتنزيلتمتزم الشركة بعدم استخدام عمال تاصرين ألداء  .7
 سنة  . 18العامل أو العاممة المنوي تشغيمهم عن 

بمهمــة  تمتــزم الشــركة بالمســئولية الكاممــة عــن أيــة إصــابة عمــل تمحــق بــأي مــن منســوبيه العــاممين  .8
كمـــا أن حقـــوتهم كمهـــا كائنـــة مـــا كانـــت اـــي طـــرف الشـــركة الـــذي جمـــبهم  النقـــل والتحميـــل والتنزيـــل

و يتحمـل الشــركة المســئولية المدنيـة والجنائيــة فــي حــال  ليــةالماوشـغمهم مــن خــ ل عقـدج مــع وزارة 
أو وزارات السـمطة الوطنيـة الفمسـطينية تسبإ أي من منسوبيه بضـرر مـادي أو معنـوي لممتمكـات 

 مستخدميها.

بدفع مطالبة الشركة بطمإ صرف استحقاته لقاء الخدمات المقدمة حسإ العقـد  الماليةتمتزم وزارة  .9
 ريخ تقديم المطالبة عما أن تستوفي المصويات التالية:( يوما من تا60خ ل )

  شهريًا وايصال است م من أصحاإ الع تة  ضريبيةفاتورة. 

 .خصم ضريبي من المنبع صادر عن ضريبة الدخل 

 .خمو طرف من ضريبتي الدخل والجمارك والمكوس والقيمة المضافة 

  الجهة المستفيدة.خطاإ تغطيه مع 
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  جدول األسعار

 

 الوحدة البيــــــــان الرقم
 ةسعر الوحد

 مالحظات
 شيكل

0 

و تحميــل و تنزيــل وتغميــف كافــة  نقــل
الموجــودات الخاصــة بمجمــع المحــاكم 
من منطقـة اليرمـوك إلـا تصـر العـدل 

 في منطقة الزاراء
 

  حسب المعاينة

 

 

 

 

 يتم معبينة المكبن قبل تعبئة عرض السعر 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــاويــة رتــم ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتــر أنــا الموتــع أدنــاج ــــــــــــــ  بصــفتي ممــاثً  عــن  شــركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شروط عامـة  25/2018.   بأنني ترأت وتفهمت كافة ما ورد بواثائق العطاء المطروح رتم 1

 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
عـام ساري المفعول وال يجوز لـي الرجـوع عنـه لمـدة .   كما ألتزم بأن يبقا العرض المقدم مني 2

 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. مي دي
المحالة عما بموجإ العطاء المذكور أع ج والذي يتم طمبه من  بتقديم الخدمة.   وكذلك ألتزم 3

ن خــ ل اث اثـون يومـًا مـن إصــدار أمـر التوريـد الخطـي عمــا أوزارات السـمطة الوطنيـة الفمسـطينية 
 من تبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في اذا العطاء. ةالمورد الخدمةكون ت

 واذا إترار وتعهد مني بذلك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .    
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتعل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 ـــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ

                          
 
 

 
 


